
 

 
  

  

  

  

  
  

  

 

 

 
  



 

   
 

 

 

........................................وهي دفع شجر ملن يقوم بمصاحله بجزء من ثمره 

فيها شبه من  بدأ املصنف رمحة اهللا عليه يذكر احلديث عن املساقاة، واملساقاة

الرشكات، وإنام أفردوها بباب، ألهنم رأوا أهنا باب مستقل عن الرشكات مما اختلفت فيه 

عن الرشكة من بعض الفروقات، والصحيح أن املساقاة والصور السابقة التي ذكرناها قبل 

يف الصور ) ٠٠:٣٠(قليل، أهنا صور من املشاركة، فداخلة يف عموم املشاركة، وأن ما 

ة ويف مسابقة من الرشوط يف املشاركة فإنام اغتفرت من أجل احلاجة واملصلحة السابق

  .العامة

  .»شجر موجود ملن يقوم بمصاحله«: ، أي»دفع شجر«: املساقاة معناها: نعم يقول

د باملصالح السقي، والسامد، والتشويك، إن كان الشجر حيتاج تشويًكا، مثل  املرا

يب، ومثل ذلك مم حيتاجه النخل حيتاج إىل تشويك وهو قص ال شوك، ومثل التلقيح والتأ

الشجر، أو قص زوائد عصبان النخل مثال، يعني نقول النخل ألين ال أحسن إال زراعة 

  .النخل مثال فأرضب به املثال، ربام بعض اإلخوان حيسن زراعة غريها

جزء وهي مصالح الشجر وهي خمتلفة، فجزء من الثمرة، أي ب »يقوم بمصاحله«: فقوله

بجزء : ، أي»بجزء«: قوله: معني من الثمرة، يعني نسبة، وليس بجزء ينص عىل تعيينه، أي

  .لك ربع الثمرة، نصف الثمرة، عرش الثمرة: معلوم نسبة من الثمرة، فنقول

بناء عىل ذلك لو كان اجلزء من الثمرة حمدًدا، لك هذه الثمرة بعينها، كأن يكون النخلة 

  .إن هذا العزق لك دون الثاين ال جيوز، وسيأيت يف كالم املصنف هلا أكثر من عزق، فنقول

ًضا هذا عندهم ال يصح، : أو أن أقول لك مخس كيلوات، أو مخسة أوصع من ثمرة، أ

بل ال بد أن يكون جزًءا مشاًعا أي بنسبة الربع نصف، فقد تكون قليلة وقد تكون كثرية 

  .وهذا من باب الرشكات

أجاز املساقاة، وأجاز املزارعة،  -صىل اهللا عليه وسلم- لنبي وقد ثبتت يف السنة أن ا

  .كام يف حديث رافع بن خديج وغريه



 

  

  

 

 

وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يرشط للعامل جزء مشاع معلوم من  برشط كون الشجر معلوما

  ...................................................................................ثمره 

، ال بد أن يكون الشجر معلوًما، وبناء عليه لو كان »معلوما الشجر كون برشط«: قال

جمهوًال ال يصح، وكيف يكون جمهوًال، إما أن يكون جمهوًال للعامل أو جمهوًال للاملك، 

فيقول شجري، ما هو شجرك، كم عدده، كم مقداره؟ ال ُيعرف، فال بد أن يكون الشجر 

  .إنام معلوم برؤية أو بوصفمعلوًما ليس الزم العد و

  .»وأن يكون له ثمر يؤكل  «والرشط الثاين، : قال

عندما تعامل مع أهل خيرب، عىل أن له شطر  -صىل اهللا عليه وسلم- ألن النبي : قالوا 

: عمل هبا، قالوا  -صىل اهللا عليه وسلم- ما خيرج من الثمرة، وهذا من املساقاة، النبي 

ه ال بد أن يكون له ثمر يؤكل فقول خيرج من الثمرة يدل عىل   .أ

ًضا ويف معنى الثمر الذي يؤكل كل ما كان من نتاج الشجرة مم يكون : نقول أ

مقصوًدا، إذ بعض الشجر ليس له ثمر يقصد، وإنام له ورد يقصد، بعض الناس يزرع 

ًضا : الشجر ألجل ورده، أو يزرع الشجر ألجل ورقه، مثل ورق التوت مثل غريه، فنقول أ

  .ورق والورد املقصود يأخذ حكمه، كام قرره املحققون من أهل العلمال

يشمل الثمرة وما يف حكم  »عىل شطر الثمرة« -صىل اهللا عليه وسلم-إًذا فقول النبي 

  .الثمرة مم يكون مقصوًدا منها أصًال 

  »وأن يرشط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره« :قال

ه قبل، وهو ال بد أن يكون العامل الذي نعم هذا الرشط هو املهم الذي تكلمت عن

يقوم باملساقاة له جزء معلوم، فاجلزء مشاع نصف وربع ونحو ذلك، وأن يكون ولذلك 

قال جزء مشاع، وأن يكون معلوًما غري جمهول، ولو تعاقدا من غري نص عىل اجلزء، فنقول 

: من الثمرة أي: قوله الرشكة أو املساقاة باطلة، فيكون عقد إجارة، فينقلب إىل عقد إجارة،

  .من ثمرة هذا الشجر

  



 

   
 

 

 

برشط كون البذر معلوما جنسه  واملزارعة دفع األرض واحلب ملن يزرعه ويقوم بمصاحله

  .....................................................................يؤكل  وقدره ولو مل

صىل اهللا عليه -وبناء عليه، فإنه لو حدد مكاًنا من الثمرة فال يصح، ولذلك هنى النبي 

ازيات، يعني يقول -وسلم اسِق يل األرض وما خرج من : عن املساقاة عىل ما يكون عىل ا

  .هذا ما جيوز: هذا املوضع فقط لك، والباقي يل، نقول

، أما إذا بل ال بد أن يكون من جممل الثمرة، أو من جممل ا لزرع، فحينئذ يكون جائًزا

ُحدد له بعينه هذا املوقع لك أو هذه الشجرة لك، فهذا ال جيوز، الحتامل الربح فيها 

واخلسارة، واملقصود منها الرشكة ونفع عام، وذكرت لكم يف أول الدرس أن الرشكة من 

رك العقود، من جهة الربكة   .أ

بمعنى أن األرض تكون  »دفع األرض« بمعنى املساقاة، ومعناها »املزارعة«نعم 

لشخص، أو تكون يف ملك عام، أو مباحة، مثل البعول يسموهنا البعول، أن شخص يعطي 

شخًصا حًبا، ويقول ازرعها عني، هذا جيوز، ال يلزم أن تكون األرض ملًكا له وإنام جيوز 

  .أن تكون  مباحة، ولكن اختص هبا دافعها، من باب االختصاص ال امللك

يقوم بالزرع ويقوم بعد ذلك  »بمصاحله ويقوم يزرعه ملن واحلب األرض دفع«: لقا

  .بالسقي، وما يتبع السقي من مصالح الزرع

يعني يعرف ما اتفق عليه أهو ُبرٌّ هل  »ويشرتط أن يكون البذر معلوًما جنسه«: نعم قوله

يزرعا برا أم يزرعوا شعري أم يزرعوا غري ذلك من برسيم أو غري ذلك من األمور، هذا 

  .معنى قوله معلوًما جنسه

أي قدر احلب إن كان احلب يبذل من صاحب األرض، سنتكلم عنها  »ومعلوم قدره«

سأعطيك : ر عىل سبيل التقريب، فيقولبعد قليل، فحينئذ يلزم معرفة قدره، ومعرفة القد

أكياس  ٥صاًعا من بذر أو سأعطيك ثالثة أكياس نحن اآلن نتعامل باألكياس، سأعطيك 

أكياس ازرعها، فينص عىل عدد األكياس التي سيعطيه إياها من  ١٠ازرعها، سأعطيك 

  .البذر



 

  

  

 

 

األرض ويصح كون  للعامل جزء معلوم مشاع منه وكونه من رب األرض وأن يرشط

  ............................................... والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر

أكوالت فإن هناك أشياء ال تؤكل، : قال رعة يف ا كأن ال يلزم أن يكون أن تكون املزا

مثل حب األشنان، األشنان ال يؤكل وإنام يؤخذ لتبييض الثياب وغسلها : يقول العلامء

  .ونحو ذلك

  .»األرض رب من وكونه«: قال

ه ال بد أن يكون احلب  نعم هذا الرشط فيه خالف بني أهل العلم، واملصنف مال إىل أ

رعة من رب األرض، يعني هو الذي يبذله، بحيث أن العامل ال يكون منه إال  يف املزا

ال   .العمل فقط، وال يبذل ماًال وال يبذل حًبا ألن احلب فيه معنى ا

الثاين وهو احلقيقي وهو الصحيح، وهو الذي عليه العمل املسلمني منذ سنني والقول 

ه جيوز أن يكون احلب من العامل، وهذا  ١٧٠٠طوال كام ذكروا ذلك من أكثر من  سنة، أ

ه جيوز أن يكون  الذي مشى عليه الشيخ موسى صاحب اإلقناع وغريه وهو الصحيح، أ

رعة   .احلب من العامل، الذي قام باملزا

  .»منه مشاع معلوم جزء يرشط للعامل وأن«: قال

  .ما خيرج من احلب، وهذا تقدم يف املساقاة: ، أي»منه«نعم 

اذا مل يذكرومها يعني  اذا العلامء فرقوا بني املساقاة: طبًعا قد يقول أحد واملزارعة، 

رعة فيها معنى زائد وهو احلب، فناسب : جعلومها حكًام واحًدا، نقول الفرق بينهام ألن املزا

رعة عىل سبيل االنفصال، احلب عفًوا البذر، البذر هو حب   .أن يذكر حكم املزا

  .»آخر والعمل من واحد من والبقر والبذر األرض كون ويصح«: قال

ًضا أن يكون األرض والبذر من واحد، والبقر الذي حيرث به : ولنعم يق ويصح أ

األرض من العامل، ويصح أن تكون الثالثة من صاحب األرض والعامل منه اجلهد فقط، 

  .وبناء عىل ذلك، فعندنا صور، نأخذها صورة صورة

  



 

   
 

 

 

  .......واملزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله فإن فقد رشط فاملساقاة

أن يكون األرض والبذر والبقر إذا كانت حترث األرض بالبقر أو : الصورة األوىل

  .بآالت مكائن، من صاحب األرض، فحينئذ جيوز

أن تكون األرض والبذر من صاحب األرض، يعني من العاقد والعمل : الصورة الثانية

ثة ا ة احلرا اذا قلنا يصح؟ ألن : لتي هي البقر أو اجلرار من العامل، نقولوآ ًضا يصح،  أ

هذا البقر ليس داخًال يف العقد، وإنام عملها منفعتها فهي بمثابة منفعة العامل، ولذلك 

  .تصح: قالوا 

أن تكون األرض من صاحب األرض مالك األرض، واحلب من : الصورة الثالثة

  .ها اخلالفالعامل، فهذا الذي ذكرنا في

ال، واألصل أن : أن الذين منعوا كاملصنف قالوا : وسبب اخلالف إن احلب يف معنى ا

ة احلراثة   .العامل ال يبذل ماًال، وإنام يبذل عمًال أو ما يف معنى العمل، مثل البقر وآ

ه يصح، ألن هذا  وعىل القول الثاين الذي جرى عليه عمل املسلمني منذ قرون طوال أ

  .به، جرى اغتفاره والعفو عنه) ١٠:٩(مم جرى 

فإن فقد رشط فاملساقاة واملزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة «: قال

  .»مثله

 املساقاة«مم سبق انقلب العقد إىل عقد إجارة، فتكون  »رشط فقد«إذا : نعم قال

ال، ال النتاج حالل لكن الثمر والزرع يكون لربه،  »فاسدة واملزارعة ه حرم ا ليس معنى أ

  .أي لرب املزارعة

  .، يأخذ أجرة املثل»مثله وللعامل أجرة«

ة، من دخل يف عقد وهو ظاٌن صحته،  ة، أريد أن تنتبهوا ملسأ وانتبهوا هنا مسأ

د تغريره، لكي يفسد العقد واملقابل له يعلم فساده، ولكنه دخل يف هذا العقد أي الثاين يري

  ثم يعطيه أجرة املثل، كيف؟

  



 

  

  

 

 

  ......................................... وال يشء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة

رجل دخل مع آخر يف عقد مزارعة، عىل أن له نصف النتاج، وقد اختل رشط وكان 

حتى إذا عمل : صاحب األرض يعلم أن هذا الرشط خمتل ولكن أراد أن يسكت، قال

ه قد اختل رشط، ولكني سأعطيك ماذا؟  بإخالص وانتهينا أقول ليس لك النصف، أل

ذا اشتغل بأجرة لن ُخيلص كام لو كان له أجرة املثل وهو أجرة قليلة، معلوم أن األجري إ

نسبة من النتاج، فنقول يف هذه احلالة يعامل بنقيض قصده، فيعطى العامل األصلح له، مما 

تعاقدا عليه أو أجرة املثل، فلو ربح يعطى النصف، ولو خرس يعطى أجرة املثل، ألن 

احلق فإنه يعامل الرشع ينظر للمقاصد ويرى أن من قصد اإلفساد وتعسف يف استعامله 

  .بنقيض قصده

وهذا من األشياء التي ال توجد إال يف الرشع، يف كثري من الناس الذين يعتمد عىل أمور 

ظمة  ء يف األمور  ٢=١+١حسابية يف األ خالص انتيهنا، الرشع ينظر املقاصد، سوا

ًضا   .التعاقدية أو يف األمور التعبدية، أو يف األمور اجلنائية أ

  .»يشء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرةوال «: قال

أريد أن أفسخ، فليس له : إذا العامل هرب، ما أكمل عمله، أو فسخ، قال »له يشء وال«

يشء من الثمرة، ال أجرة وليس له يشء من جزئها، ما مل تظهر الثمرة، أو يبدأ يشتد الرث، 

وقت جواز صحة ألن ظهور الثمرة واشتداد احلب هو أول وقت وجوب الزكاة وهو 

  .البيع، وهو وقت ثبوت امللك يف الربح، وقت ثبوت امللك

رعة  نحن قلنا إن امللك ال يثبت للعامل إال بظهور الربح، وظهور الربح يف املزا

  .واملساقاة بظهور الثمرة، فليس له يشء إن هرب قبلها، بل الثمرة كاملة لصاحب األرض

  

  

  



 

   
 

 

 

عىل ما رشطا وعىل العامل متام العمل مما فيه نمو أو وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهام 

  ............................................. واجلذاذ عليهام بقدر حصتيهام صالح للثمر

يعني بعد بدو صالح، بعد ظهور الثمرة من  »ظهورها بعد«العامل  »فسخ وإن«: يقول

نورها، أي بعد ظهورها من النور، أو بعد اشتداد احلب، فإنه حينئذ تكون الثمرة بينهام عىل 

  .ما اتفقا عليه النصف، الربع، عىل حسب ما اشرتطا

وعىل العامل متام العمل مما فيه  «  :لكن جيب عىل العامل أن يكمل العمل، ولذلك قال

ه هرب، فإن  »صالح للثمر  نمو أو فإن مل يكمل ذلك، فإن األجرة تكون عليه هو، فلو أ

صاحب األرض يأيت لعامل يعمل، وهذا العامل، حيسب حتسب أجرته من ربح الذي كان 

رعة   .قد تعاقد معه يف املساقاة أو يف املزا

ى بطرف وجوًبا، فإن مل يعمل بذلك و: أي »وعىل العامل متام العمل  «: إًذا وقوله أ

  .ثالث فتكون  أجرته عليه

  .»واجلذاذ عليهام بقدر حصتيهام «: قال

إن : بدأ يتكلم املصنف هنا ما الذي جيب عىل العامل، وما الذي جيب عليهام مًعا، فقال

ما فيه نمو الثمرة أو صالحها نموها كالسقي والسامد، واحلرث وصالح الثمرة، كقص 

الشجر الزائد، والتشويك ونحو ذلك، هذا جيب عىل العامل، الذي اتفق معه يف عقد 

رعة   .املساقاة، واملزا

يا بعامل فإن األجرة عليهام وأما ا جلذاذ وهو القص فإنه عليهام مًعا، وبناء عليه فلو أ

مًعا، ولو جذ العامل يف املساقاة ذلك فله أن يرجع عىل صاحب األرض بنصف أو بنسبته 

  .»حصتيهام بقدر عليهام واجلذاذ«من امللك، وهذا معنى قول املصنف 

  

  

  

  



 

  

  

 

 

  ......................... مل يكن رشط فيتبع ويتبعان العرف يف الكلف السلطانية ما

د بالكلف السلطانية، هو ما »ويتبعان العرف يف الكلف السلطانية  «: يقول الشيخ ، املرا

ئب تكلم أهل العلم رمحة اهللا عليهم يف جوازها، أهي  ئب ونحوها، والرضا يوضع من رضا

ئب إذا كانت ظلًام فهي : جائزة أم ال، فقالوا  ئب إذا كانت إن الرضا حرام، ال جتوز الرضا

ئب تستبيح أموال الناس، تأخذ أمواهلم، أو كانت ترصف يف غري  ظلًام، أو إذا كانت الرضا

ًما، بل هي من كبائر الذنوب   .املصلحة العامة، فإهنا يف احلاالت الثالث تكون حرا

ئب وهي الكلف السلطانية، يسموهنا العلامء الكلف الس   .لطانيةوإما إذا كانت الرضا

وأما إذا كانت هذه الكلف ترصف تبذل حلاجة، وترصف املرصف العام للمصلحة فقد 

ذكر مجع من أهل العلم ومنهم املرداوي من فقهائنا، والغزايل صاحب الوسيط أهنا جتوز، 

ًرا عاًما   .بالرشطني الذي ذكرت قبل قليل، أن تكون للحاجة وأن ال ترض بالناس إرضا

  .رصف للمصلحة العامة ال يف املصلحة اخلاصة ألحد الناسأن ت: واألمر الثاين

، لو كان هناك »ويتبعان العرف يف الكلف السلطانية«: يقول الشيخ يف هذا الكالم

الكلف كأن يؤخذ تأشري عىل ما خرج من األرض ونحو ذلك، فإنه جيرى فيه العرف، ما 

  .جرى به العرف يعمل

ه يتحملها دون اآلخر  ما مل يكن هناك »يكن رشط مل ما«: قال رشط من أحدمها أ

  .حينئذ »فيتبع«

  .نكون بذلك بحمد اهللا عز وجل أهنينا كتاب الرشكة وما يتعلق هبا

نبدأ بعد ذلك بكتاب اإلجارة، وكتاب اإلجارة من العقود املهمة الطويلة التي فيها 

ء عىل وقت صالة الكثري من املسائل التي حيتاجها كثري من الناس، ونظًرا ألن مل يبقى يش

  .العشاء فنقف عند هذا املحل

  

  

  



 

   
 

 

 

  ...................................................................الدعاء، األسئلة 

أسأل اهللا العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا مجيًعا العلم النافع والعمل الصالح،  

ه جل وعال أن  لدينا وللمسلمني واملسلامت وأسأ وأن يتوالنا هبداه، وأن يغفر لنا ولوا

ه  أن يصلح  -سبحانه وتعاىل-يرزقنا العلم النافع الذي ينفعنا يف ديننا ودنيانا، وأن نسأ

ه جل وعال، أن يرحم ضعفنا، وأن جيرب كرسنا، وأن قلوبنا، وذريا تنا وأزواجنا، وأسأ

ه  جيرينا من خزي الدنيا واآلخرة، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا وسيدنا حممد وعىل آ

  .وصحبه أمجعني

  .طبًعا األسئلة فقط خاصة بالدرس غري ذلك ال أجيب عنها

ف  ٢٨ولة إىل اجلامعة نحًوا من يف بعض الدول تدفع الد: هذا أخونا يقول :سؤال أ

أالف جنيه، ثم إذا خترج  ٩جنيه خالل ثالث سنوات، مدة دراسة الطالب، يف كل سنة 

ال، كل شهر برشط أن يبلغ راتبه مبلًغا معينًا، فإذا بلغ ذلك املبلغ يدفع كل  الطالب ُيرجع ا

ا  ١٢ئة تقريبًا، أظنها هكذا شهر من راتبه حتى يسدد الدين، مع زيادة تصل إىل اثني عرش با

ائة أو  ائة مع زيادة تقريًبا  ٢با ًضا ال يدفع  ٢با ائة، والدين ُيعفى إذا مات الطالب، وأ با

  .شيئًا إذا مل يبلغ راتبه هذا النصاب الذي حددوه

  :اجلواب

نقول يف هذه احلالة، هذا العقد إذا كانت هذه النسبة قد حددت ابتداء ليس باعتبار 

ه بعد ثالث سنوات النسبة قدرت بكذا، تأخر  السنوات، فإهنا جتوز، حيث اتفقوا عىل أ

فالتقدير بالنسبة الرتاكمية هذه بحسب ما تطول املدة ال جيوز، وإنام إذا حددت بالبداية 

ك ستحددها خالل عرش سنوات بكذا، فحينئذ جيوز، ألن هذه الدولة يف احلقيقة إنام  أ

ام سأقدم لك الدراسة يف مقابل كذا وكذا، فهذا من باب التعاقد : قال قدمت له املنفعة، فكأ

  .لكن الرشط أن يكونوا قد اتفقوا عىل املبلغ يف أوله
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  :سؤال

  .لو دفع رجل بناءه يف ملكه عىل جاره: هذا أخونا يقول

رفع رفع، هذا درس األمس، لو رفع رجل بناؤه يف ملكه عىل جاره، وكان فيه رضر لو 

  عىل جاره من كشف بيته وأهله فام احلكم؟

  :اجلواب

ال جيوز : هذا تكلمنا أو أرشنا هلا باألمس يف احلديث عن أحكام اجلوار، العلامء يقولون

بأمثلة كانت موجودة يف للرجل أن حيدث يف ملكه ما فيه رضر عىل جاره، ورضب الفقهاء 

الزمان األول، ومن هذه األمثلة، التي أوردها العلامء وهي موجودة يف زماننا إذا رفع البناء 

ه يمنع أي  ء، فإنه حينئذ يمنع، ومعنى قولنا أ بحيث يمنع عنه الشمس، أو يمنع عنه اهلوا

ه جيوز الرفع للقايض فيهدم بناؤه، فيهدم البناء ألجل ذلك   .أ

وعىل العموم فالذي جرى به العرف عندنا أن هناك حًدا مسموح به بالبناء، ال جيوز 

بت الترضر فيجوز له  الزيادة عليه، فلو زاد عليه اجلار فإنه حينئذ يكون قد آذى جاره فإن أ

ه غري مأذون به يف العرف ويكون عليه رضر به،  الرفع للقضاء، وحينئذ هيدم ما زاده، أل

ء ونحوهكأن يكون فيه    .رضر عليه بمنع هوا

  :سؤال

رجل عنده مريض يف حالة خطرة، فأراد أن يوصله بسيارته للمستشفى، : أخونا يقول

  ولكن وجد رجًال مغلًقا عىل سيارته، فأدى تأخريه  إىل وفاة املريض، فهل يضمن؟

  :اجلواب

ة فام عليك إال أن ترفع للقضاءنقول إذا وجدت هذه املس اذا نقول هذا الكالم؟ ، أ

ألن من بركة العلم أهيا اإلخوة، أن اإلنسان ال يسأل عن يشء إن مل يقع، ألن السؤال عن 

ه قد ورد عن السلف النهي عن السؤال عام مل  اليشء الذي مل يقع فيه حرج من جهات أ

ت ت أرأ تني فيقول أرأ ون عام مل يقع، باألرأ   .يقع، ويسمون الذين يسأ
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ة وهي مل تقع، فيثبت حكًام عن تصور ناقص : األمر الثاين أن املرء ربام اجتهد يف مسأ

ة  ة، بخالف إذا وقعت املسأ ليس بالتام، فحينئذ قد يظن أن هذا هو القول الفصل يف املسأ

ه  حينئذ تكون دقيقة ومفصلة، ولذلك فإن أغلب ما يف الكتب هي مسائل ففي الغالب أ

  .واقعة مجعوها

ت،  الفقهاء يريدون مسائل واقعة، فإذا بحثت يف الكتب املوجودة يف هذه املخترصا

ه وسلم- رجعت يف أصوهلا وجدهتا نوازل وقعت، إما نص عليها النبي   - صىل اهللا عليه وآ

  .أو لفقهاء تابعي التابعني وهكذا نقلوها بالنصأو وقعت للصحابة أو للتابعني 

ة إذا وقعت فرتفع للقضاء، فكل قضية ختتلف عن أختها يف  ولذلك فمثل هذه املسأ

ة   .املسأ

  :سؤال

دان   .هذا أخونا يسأل ما الفرق بني رشكة الوجوب ورشكة األ

  :اجلواب

دان، أن رشكة الوجوب  هذا السؤال مهم جًدا، الفرق بني رشكة الوجوب ورشكة األ

دان متعلقة بالعمل فقط دون الذمة   .متعلقة بالعمل والذمة مًعا، بينام رشكة األ

ا قال دان  تقبل عمًال : الذمة هناك معناها الدين، فال يأخذ دينًا يف ذمته، يف رشكة األ

يف ذمته، يقول زيد انظر سأعمل لك هذا العمل، سأغسل لك هذه السيارة، إذا مل يفي 

فالذمة متعلقة به هو وحده، هو الذي ليس له، هو الذي جيب عليه العمل، لكن بالعمل 

األجرة الناجتة عن العمل الذي تقبله يف ذمته، يكونون رشكاء فيه، إًذا الفرق بني األوىل 

دان متعلقة بالبدن والعمل مًعا، بالبدن فقط الذي هو العمل   .والثانية، أن رشكة األ

أي بدن، ويضاف هلا الذمة، والذمة بمعنى االقرتاض، وأما رشكة الوجوب، فعمل 

ة   .فيجوز له أن يتقرض عليه وعىل صاحبه، هذا هو أهم فرق يف املسأ
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  :سؤال

بإعطاء سيارة ألحدهم  - التاكيس–يف بالدنا يقوم مالك سيارة األجرة : هذا أخونا يقول

ديناًرا عن اليوم، بغض النظر هل حصلت أكثر  ٢٠خذ السيارة مقابل أن تعطيني : قائًال له

أو أقل، وتسمى العرشون الدينار هذه ضامًنا، اصطالًحا بني الناس الذين يعملون يف  ٢٠من 

ة؟ وهل يكون فيها ظلم هذا املجال، فعلام ُخيرج هذا عىل اإلجارة أم الرشكة؟ وهل هي جائز

الك؟   عىل السائق ال ا

  :اجلواب

إذا كان العقد بالرتايض، هذا هو الرشط املهم، جيب أن يكون العقد بالرتايض، : نقول

ى لعمل، فتقول جيب عليك أن تكون هبذه الصيغة، ليست من عقود : ال أن ُجترب شخًصا أ

عىل أن يأخذ السيارة منه ويدفع له  اإلذعان، جيب أن يكون من عقود الرتايض، فإذا تراضيا

  .يف كل يوم عرشين ديناًرا، فام دام بمحض الرضا فهو عقد إجارة ال شك

وأما إذا اتفقا عىل أن له النصف أو الربع، أو ثالثة أرباع، مم حيصله من غلة كل يوم، 

، فال شك أن العقد الثاين أفضل، كام ذكرت لكم يف أول الدرس أن عقود اإلجارات أفضل

ا ثالث الرشيكني إن صدقا : قال اهللا جل وعال«: -صىل اهللا عليه وسلم-وقد قال النبي  أ

، ففيها بركة أكثر، ومنفعة أكثر ومصلحة أكثر، وكال العقدين جائز، فيجوز له أن »وبينا

  .يفعل ذلك، وجيوز له أن يفعل الثاين

لك مم يتعلق هبذا لكن يفرتقان يف قضية ضامن املتلفات، ويف الترصفات ويف غري ذ

  .األمر

  .نكون بذلك قد انتهينا وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل

  

  


